
 Regulamin przyznania tytułu „Wolontariusz Roku 2014” 

§ 1 

Postanowienia ogólne. 

1. Tytuł „Wolontariusz Roku” ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej 

działalności wolontariuszy, którzy bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, 

pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Bartoszyc. 

2. Burmistrz Miasta Bartoszyce przyznaje tytuł „Wolontariusz Roku”, na wniosek Kapituły. 

3. Zgodnie z art. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie "wolontariusz - rozumie się przez to osobę, która ochotniczo 

i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie”. 

§ 2 

Tryb przyznawania tytułu „Wolontariusz Roku”. 

1. Kandydatów do tytułu „Wolontariusz Roku” mogą zgłaszać: instytucje publiczne, związki     

i stowarzyszenia korzystające z pomocy wolontariuszy. 

2. Organizacje pozarządowe i związki mają prawo zgłosić co roku 1 kandydata. 

3. Instytucjom podległym Gminie Miejskiej Bartoszyce co roku przysługuje prawo nominacji 

2 kandydatów. 

4. W przypadku związku, stowarzyszenia, fundacji prawo zgłoszenia przysługuje organizacji, 

która działa minimum 1 rok oraz wypełnia obowiązki nałożone na organizacje pozarządowe 

przepisami prawa ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach / tj. Dz.U.             

z 2001 r. Nr 79 poz. 855 /, ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /tj. Dz.U. z 1991 r. 

Nr 46 poz.203 /, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                    

i o wolontariacie / Dz.U.z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późn. zm./ 

5. Kandydatów do nominacji do tytułu „Wolontariusz Roku” przedstawia Burmistrzowi 

Kapituła. 

6. Kapituła ma prawo zgłoszenia własnych kandydatów do nominacji do tytułu „Wolontariusz 

Roku”. 

7. Przyznawanie tytułu odbywa się w trzech etapach. 

8. Pierwszy etap obejmuje zgłoszenie kandydata. Zgłoszenia kandydatur do tytułu 

„Wolontariusz Roku” należy dokonać, osobiście lub przesłać listownie w terminie do 12 

listopada każdego roku na adres Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miast Bartoszyce,               

ul. Bohaterów Monte Cassino 1, pokój nr 24 z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2015”. 

9. Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony kwestionariusz rekomendujący, który zawiera: 



a) imię i nazwisko – kandydata do tytułu, 

b) adres zamieszkania, 

c) zdjęcie kandydata, 

d) wskazanie kategorii tytułu, w której zgłaszany jest kandydat, 

e) krótką charakterystykę kandydata, 

f) opis dotychczasowych działań kandydata na rzecz bartoszyckiego środowiska, 

g) szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury (działania podjęte w danym roku                   

i latach ubiegłych, w przypadku działalności ciągłej), 

h) nazwę oraz adres instytucji / organizacji zgłaszającej kandydata do tytułu,  

10. Drugi etap obejmuje sprawdzenie zgłoszeń oraz nominowanie do tytułu kandydatów 

zgłoszonych przez organizacje (instytucje) spełniających warunki wyróżnienia. Komisja 

konkursowa z pośród nadesłanych zgłoszeń nominuje pretendentów do „Specjalnego 

Wyróżnienia Burmistrza Miasta Bartoszyce” za wieloletnią działalność na rzecz lokalnego 

środowiska. 

11. W trzecim etapie Burmistrz Miasta Bartoszyce weryfikuje stanowisko wypracowane przez 

komisję konkursową, a następnie zatwierdza lub odrzuca kandydatury do nagrody „Specjalne 

Wyróżnienia Burmistrza Miasta Bartoszyce”. 

§ 3 

Postanowienia końcowe. 

1. Laureaci konkursu o wyróżnieniu zostaną poinformowani telefonicznie w terminie do                     

2 grudnia  każdego roku. 

2. Nazwiska osób wyróżnionych zostaną ogłoszone do dnia 10 grudnia każdego roku na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Bartoszyce  (www.bartoszyce.pl). 

3. Ceremonia wręczenia wyróżnień odbywa się podczas obchodów Światowego Dnia 

Wolontariusza. 

4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Kapituła, od decyzji której nie 

przewiduje się odwołań. 

5. Organizatorzy przedsięwzięcia zapewniają, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniach 

kandydatur wykorzystane mogą być tylko w celu przyznania tytułu. 

http://www.bartoszyce.pl/

